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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến
thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức
và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là
Đề án), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn
thông tin (ATTT) là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức,
doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ATTT tại
cơ quan, tổ chức, địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số,
phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững, giảm thiểu các sự cố
mất ATTT bắt nguồn từ nhận thức.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT
cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú,
đa dạng, linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để các nội dung tuyên truyền
về ATTT có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không
gian mạng.
Khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội để thực hiện Kế hoạch nhằm
tạo ra sự lan tỏa, kết nối đa kênh, đa nền tảng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về
ATTT của người sử dụng.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về kỹ năng đảm bảo về ATTT
tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật,
góp phần nâng cao năng lực về ATTT.
- Người sử dụng Internet được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản
về đảm bảo ATTT, an tâm thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch
điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng
không gian mạng trên địa bàn tỉnh quản lý an toàn, tích cực, hiệu quả.
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- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm
bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
cơ quan nhà nước.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp,
dịch vụ công nghệ thông tin, ATTT trong nước tiêu biểu đã được Bộ Thông tin
và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) đánh giá và công bố hoặc bảo trợ.
- Học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản để
khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng cho học tập, giải trí.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tuyên truyền trên các trang/kênh trên mạng xã hội để nâng cao nhận thức
và kỹ năng bảo đảm ATTT để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia,
kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau.
- 100% các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT khi ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử,
đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- 100% chi nhánh, công ty nhà nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng
thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác xây dựng và triển khai
các kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT
cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng,
người sử dụng dịch vụ.
- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các
chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết
để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; hơn 70% các trường
trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền,
phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các
thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng
hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.
- Trên 80% người sử dụng Internet nói chung và 100% sinh viên trên địa
bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất ATTT và các kỹ năng
cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT.
- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin
trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối
ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong
lĩnh vực ATTT.
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- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin,
lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ,
hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT
tại Việt Nam và trên thế giới.
- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh
được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT
trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả, trách nhiệm của
người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT.
- 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm,
dịch vụ ATTT trong nước.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội
a) Thông tin, tuyên truyền trên các trang, kênh, các nền tảng mạng xã hội
để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT;
lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin
tích cực, định hướng thông tin cho người dùng, tránh ảnh hưởng của thông tin
vi phạm pháp luật; kết nối đa kênh, đa nền tảng.
- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế…, để đăng,
phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện
truyền thông đại chúng.
- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Tổ chức sản xuất, lồng ghép các chương trình về cuộc thi tìm hiểu về
ATTT trên các kênh phát thanh - truyền hình, trong đó lồng ghép các nội dung
về ATTT, bao gồm: Sản xuất các chương trình, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi,
đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình; Tổ chức
các cuộc giao lưu, tọa đàm với các chuyên gia về ATTT trên sóng Đài Phát thanh
và Truyền hình Hậu Giang và tường thuật trực tiếp (ít nhất 01 cuộc/năm).
- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.
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- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
d) Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục,
chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
đ) Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống
báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử.
- Đơn vị chủ trì: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
e) Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin
về các nội dung của Đề án và kỹ năng tuyên truyền ATTT.
- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2. Nhiệm vụ 2: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các
kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở
a) Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ
thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các
khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng,
các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.
- Đơn vị thực hiện: Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thị xã,
thành phố.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh cấp huyện và hệ thống đài
truyền thanh cấp xã.
- Đơn vị thực hiện: UBND huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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c) Tuyên truyền trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của
các cơ quan, tổ chức nhà nước.
- Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã,
thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
tại các cơ sở giáo dục
a) Tích hợp, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn
học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng nhằm phát huy tối đa hiệu quả
ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình giảng dạy môn tin học và các
hoạt động giáo dục phù hợp với từng lớp học, từng cơ sở giáo dục trung học
trong toàn tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thị xã,
thành phố.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tổ chức, tham gia các cuộc thi về ATTT, lồng ghép các nội dung
ATTT trong các cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thị xã,
thành phố; Trường Đại học Võ Trường Toản; Trường Cao đẳng Luật Miền Nam;
Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
c) Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, phân luồng sau trung học cho học sinh
(nhất là học sinh lớp 9 và lớp 12) về cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển
nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.
- Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng
Hậu Giang, UBND huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Đại học Võ
Trường Toản, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm (trước mùa tuyển sinh).
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IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn
kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn thu và các nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch.
- Chủ trì thực hiện nội dung e Nhiệm vụ 1 của Kế hoạch.
- Định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả
thực hiện Kế hoạch.
- Tham mưu UBND tỉnh tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ
Thông tin và Truyền thông phát động.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thực hiện Nhiệm vụ 3 của Kế hoạch.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh
và các địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.
3. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang
- Báo Hậu Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các
nội dung a, b, d, đ Nhiệm vụ 1 của Kế hoạch.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung a, b, c, d, đ Nhiệm vụ 1 của Kế hoạch.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh
và các địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.
4. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thực hiện nội dung a Nhiệm vụ 2 của
Kế hoạch.
- Hỗ trợ nhắn tin đến các thuê bao đi động về những mối nguy hiểm trên
không gian mạng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm
ATTT.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh
và các địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thực hiện nội dung c Nhiệm vụ 2 của
Kế hoạch.
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- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh
và các địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.
6. UBND huyện, thị xã, thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện các nội dung b, c Nhiệm vụ
2 và nội dung c Nhiệm vụ 3 của Kế hoạch.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành
tỉnh liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.
7. Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thực hiện nội dung c Nhiệm vụ 3 của
Kế hoạch.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh
và các địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.
Định kỳ vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện, gửi
Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức
và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn,
vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh về
Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét,
quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang;
- Trường CĐ Luật Miền Nam;
- Trường CĐCĐ Hậu Giang;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.HQ
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